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Voorwoord:
Pesten komt op iedere school voor, helaas ook bij ons. Pesten kan ernstige emotionele schade bij de
slachtoffers veroorzaken. Wij nemen pesten dan ook zeer serieus. Voor u ligt het pestprotocol van CBS
Smitshoek. In ons protocol beschrijven we onze aanpak van pesten. Dit protocol wordt tweejaarlijks
geëvalueerd en, indien nodig, aangepast (de laatste update was in mei 2014 na een training van Harry
Janssens).
Definitie van pesten:
Pesten is het systematisch uitoefenen van psychisch- en/of fysiek geweld van een leerling of een groep
leerlingen ten opzichte van één of meer klasgenoten, die niet meer in staat is / zijn zichzelf te verdedigen."
Onze uitgangspunten:
 Pesten wordt niet geaccepteerd!
 Iedereen heeft recht op een respectvolle behandeling.
 Pesten is een groepsprobleem
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Hoofdstuk 1: Doel van ons pestprotocol?
Het belangrijkste doel van het pestprotocol van CBS Smitshoek is dat alle kinderen zich veilig voelen op onze
school. Kinderen die zich veilig voelen kunnen zich optimaal ontwikkelen.
We doen dit door op de verschillende niveaus een aantal afspraken te formuleren waar we ons aan willen
houden.
Hoofdstuk 1.1: Gedragscode
Op alle scholen van onze vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk passen we de gedragscode “Toelating,
schorsing en verwijdering” toe. We gaan er vanuit, dat ouders hiervan op de hoogte zijn. U vindt deze
gedragscode op onze website. Het betreft een gedragscode voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het zijn
spelregels die in verenigingsverband zijn gemaakt door het bevoegd gezag, directies, leerkrachten en
medezeggenschapsraden. De gedragscode is vastgesteld door bevoegd gezag en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.
De code geeft een kader waarbinnen leerkrachten, ouders en kinderen zich dienen te bewegen. Het zijn regels
waarop een kind, een ouder en een leerkracht kunnen worden aangesproken. De regels zorgen ervoor dat de
samenleving die school heet, een veilige schoolomgeving kan zijn. En we bedoelen dan veilig in de dubbele
betekenis van het woord: “fysieke” veiligheid, maar ook “geestelijke” veiligheid. In onze ogen is dit de basis
waarop een kind zich kan ontplooien. En dat is waar u als ouder en wij als school naar streven.
Hoofdstuk 1.2: Schoolregels voor kinderen
In het verkeer zijn er regels. Die regels zijn er om alles goed te laten verlopen en botsingen te voorkomen.
Regels zijn dus nodig, ook op school. Voor de kinderen hebben we van de gedragscode een vertaalslag gemaakt
naar onze drie kapstokregels. Naar onze mening dragen deze regels ertoe bij om het in de school, de klas en op
het plein goed te laten verlopen.
De regels worden "op niveau" aan het begin van het
schooljaar met de kinderen besproken. Leerlingen
en leerkrachten proberen zich aan deze regels te
houden; ze kunnen er in ieder geval op worden
aangesproken.

We hanteren de onderstaande drie regels:
 Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
 De school is binnen een wandelgebied en buiten
hoeft dat lekker niet.
 We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn
ze weer te gebruiken morgen.

Als iedereen zich hieraan zou houden, hadden we een modelschool waar nooit ruzie is en niet gepest wordt.
Dat is dus niet zo! Toch hebben we met deze regels een handvat om positief en negatief gedrag bespreekbaar
te maken.
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Hoofdstuk 1.3: Indien er sprake is van pestgedrag?
Indien er toch sprake is van pesten gaan we daar actief mee om. We hebben dit protocol met een
stroomschema opgesteld om correct op te kunnen treden èn duidelijkheid te scheppen over de aanpak van
pesten op onze school. Bij gebruik van het pestprotocol worden altijd de ouders ingeschakeld. U leest hierover
meer in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 1.4: Wat kan (MOET) school doen?












We hebben een pestprotocol. Dit moet bekend zijn bij leerkrachten, ouders en kinderen. Het is te
vinden op onze website.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt in elke groep een anti-pestcontract opgesteld.
Alle leerkrachten dragen uit dat pesten niet wordt getolereerd en dat iedereen mee moet helpen om
de school plezierig te houden.
Elk volwassen personeelslid grijpt meteen in bij pestgedrag. Denk hierbij groepsoverstijgend en
schoolbreed. Die kinderen zitten niet in mijn klas is dus op onze school geen argument. Dit is een
teamafspraak!
Pesten komt vaker voor dan je als leerkracht kunt zien. Ongeveer 80% van het pesten gebeurt buiten
het zicht van de leerkracht. Bijvoorbeeld in de kleedkamer bij gym, onderweg in de rij, op de gang of
de toiletten, enz. We streven naar zoveel mogelijk toezicht op “pestplekken.”
We willen door alle leerjaren heen een positief klimaat scheppen, waarin regelmatig aan de orde komt
hoe je samen problemen kunt oplossen en andere kinderen kunt helpen bij moeilijkheden.
Pesten is een groepsprobleem. Er is nooit één dader. Op zijn minst zijn er andere kinderen die dit
gedrag tolereren.
Pesten moet aangepakt worden samen met alle betrokkenen: de dader(s), de slachtoffer(s), de
leerkracht, de ouders, de andere kinderen.
De kinderen moeten weten dat pesten “not done” is. We willen ze leren om in de bres te springen
voor de zwakkere kinderen. Kinderen moeten pesten altijd melden aan de leerkracht. Als kinderen
melden dat er gepest wordt, is dat geen klikken! We sturen deze kinderen niet weg, maar bedanken ze
juist voor het melden van een serieus probleem.

Hoofdstuk 2: Organisatie op schoolniveau
Hoofdstuk 2.1: Aanspreekpersoon
Pesten wordt in eerste instantie gemeld bij de groepsleerkracht door de gepeste, de ouders of door derden
(medeleerlingen, collega’s, andere ouders). De leerkracht voert een kindgesprek met de gepeste en de
pester(s).
Het is belangrijk dat de leerkracht weet dat de pester ook daadwerkelijk de pester is. Enerzijds uit eigen
observaties en anderzijds uit de verhalen van andere mensen, zoals kinderen, collega's en ouders. De
leerkracht moet duidelijk het pestgedrag van de pester afkeuren en duidelijk maken dat pesten ook tegen de
schoolregels ingaat.
Indien er sprake is van pesten, wordt er contact gezocht met de ouders van de pester(s). Zij ontvangen ons
pestprotocol. Ook de ouders van de gepeste ontvangen een terugkoppeling van de leerkracht. In overleg met
de intern begeleider worden er activiteiten voorbereid om het pesten in de klas bespreekbaar te maken en te
stoppen. Pesten is een groepsprobleem, zie hoofdstuk 3.
De leerkracht informeert de schoolleiding/het managementteam. Er wordt bij alle betrokkenen een notitie in
Parnassys gemaakt. Parnassys is het administratiesysteem.
Komt een ouder er met de leerkracht niet uit, dan is de teamleider van de desbetreffende bouw de volgende
persoon om mee in gesprek te gaan. Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag kunt u natuurlijk ook, na de
leerkracht, direct contact zoeken met de schoolleiding.
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Hoofdstuk 2.2: Omgaan met pesten op CBS Smitshoek in schema
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Hoofdstuk 2.3: Wat als het pesten niet stopt?
 De ouders van de pester uitnodigen samen met de pester zelf door de teamleider. Gesprek met
teamleider en leerkracht. Eventueel eerst een voorgesprek met alleen de ouders.
 Aangeven wat we als school al gedaan hebben en dat dat blijkbaar niet helpt.
 Aangeven dat de pester best een aardig persoon is, maar dat het pesten nu/morgen moet stoppen! Hoe
dan ook!
 We geven duidelijk aan dat de bal nu volledig bij de pester en zijn ouders ligt. We geven aan dat het in
belang van de pester, de gepeste en de rest van de groep is, dat het pesten stopt. U wilt de pester best
helpen met ……, maar als de pester nogmaals pest, dan treedt het protocol schorsing en verwijdering
van onze vereniging in werking.

Hoofdstuk 3: Pesten is een groepsprobleem
Dat kinderen met elkaar moeten leren omgaan in een groep is een normaal verschijnsel. Leuke dingen en zo nu
en dan ruzies / conflicten horen daarbij. Een kind traint op deze manier zijn sociale vaardigheden.
Kinderen in een (nieuwe) groep zullen elkaar uitproberen om zo de hiërarchie vast te stellen. Wie is de leider,
wie volgt, wie gaat zijn eigen gang, wie is waar goed in, wie is rustig, wie is driftig, wie is leuk, wie is vriendelijk,
enz. Nadat men weet, wat men aan elkaar heeft, ontstaat er een zeker evenwicht en rust in de groep, met
soms wat strubbelingen.
Het gevaar van pesten ontstaat vooral in de fase van elkaar uitproberen. Steeds als een groep veranderd
doordat er iemand bij komt of uitgaat begint dit proces opnieuw. Daarnaast is het van belang wie de leider(s)
wordt / worden in de klas. In principe behoort de leerkracht de eerste leider in een groep te zijn, die structuur
(veiligheid), affectie (je mag er zijn) en ruimte biedt. Pesten kan ontstaan óf zich verder ontwikkelen in een
groep, waarin geen natuurlijke orde heerst of in een groep waarin de sfeer niet goed is.
Naast de leerkracht zal bij de kinderen ook een leidersfiguur opstaan. Als dit kind een goed pakketje waarden
en normen bij zich draagt; vriendelijk is, zelfvertrouwen heeft, en andere kinderen als maatjes ziet, ook al
reageren die misschien anders dan de meeste klasgenoten, dan heeft pesten weinig kans om zich te
ontwikkelen. We spreken in dit geval over een positieve leider. Een gesprek na een pesterijtje of een conflict
over hoe je met elkaar omgaat kan dan al voldoende zijn om de balans en sfeer in de groep te herstellen. Dit is
anders wanneer er een negatieve leider opstaat.
Pesten kan zich (helaas) goed ontwikkelen als in de beginfase de strijd om de hiërarchie te lang duurt, soms
weken, of maanden, of het hele schooljaar. Om deze reden behandelen we in de eerste schoolweken
structureel door de hele school onze vuistregels en wordt er vanaf groep 3, ieder leerjaar opnieuw, een antipestcontract opgesteld.
Hoofdstuk 3.1: Teamtraining “Op School”
Pesten verpest de sfeer in de klas. In 2013-2014 en 2014-2015 volgen we met alle leerkrachten van onze school
de training “Op School” van Harry Janssens. “Op School” is het volgmodel dat we op CBS Smitshoek gebruiken
om de sociale ontwikkeling van onze kinderen te volgen. Tevens biedt het ons handelingsplannen om deze
sociale ontwikkeling bij te sturen, indien nodig. Wat we vooral opgestoken hebben van de cursus is dat in
groepen waarin de sfeer goed is, minder gepest wordt.
Om te werken aan de groepssfeer zijn 2 onderdelen zeer van belang:
1. Het hebben van een positieve en open relatie met alle leerlingen:
 De leerkracht neemt initiatief voor zo’n relatie.
 Onvoorwaardelijke aandacht geven aan de leerlingen, juist ook als een leerling hier niet om vraagt (dus
niet alleen bij negatief of positief gedrag).
 Toon altijd respect aan de leerlingen.
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 Blijf uit de machtsstrijd met leerlingen.
 “Makkelijk corrigeerbaar” zien als teken van een goede relatie met een leerling met gedragsproblemen.
2. Een ontspannen sfeer:
 Werken aan een gezellige klas, waarin iedereen tot zijn recht komt.
 Regelmatig ontspanningsmomenten inbouwen. Deze ontspanningsactiviteiten staan gewoon op het
lesrooster en horen bij het lesprogramma. Ze worden niet voortdurend als beloning ingebouwd.
 Ontspannende activiteiten niet af laten hangen van de sfeer. Houd je aan het rooster!
 Let bij acties in de klas vooral op de positieve leerlingen. Laat de sfeer en de activiteiten niet bepalen
door de lastigere leerlingen. Kinderen die de sfeer verpesten worden (eenmalig) uitgesloten van de
ontspanningsactiviteit.
 Ruzies worden na schooltijd uitgesproken. Kinderen die niets met de ruzie te maken hebben, worden
hier dan niet mee lastig gevallen. Dit komt de sfeer ten goede.
 Positieve kinderen zitten centraal in de klas. De kinderen die de groep negatief beïnvloeden zitten aan
de zijkant van de klas om hun cirkel van invloed te verkleinen.
 Lachen met elkaar is gezond en leuk en verhoogt het plezier in het samen met elkaar werken.
Als er in een klas gepest wordt, zijn er vaak een aantal standaardrollen die kinderen hebben. Die rollen kun je
ook best met kinderen bespreken. Vaak realiseren zij zich niet, dat ze óók een rol spelen bij het pesten, ook al
doen ze actief niets.
Hoofdstuk 3.2: De verschillende rollen in de groep
Als pesten in een groep begint, zie je de volgende "rollen" ontstaan:
1.
2.
3.

De gepeste
De pester(s)
De meelopers (rest van de groep, ook de zwijgers)

We lopen alle rollen langs:
1. De gepeste
 Pesten is pesten als de gepeste dit zo ervaart!
 Bij pesten zit de pester fout en niet de gepeste!!!!
Iemand die gepest wordt, heeft (op dat moment) nog niet de mogelijkheid gevonden om adequaat te reageren
op rotgedrag van een ander. Kinderen die gepest worden lopen het gevaar slecht over zichzelf te gaan denken
(ik ben niets waard) en het aanwezige zelfvertrouwen te gaan verliezen.
Hoe komt het nu, dat kinderen worden gepest? Een aantal mogelijkheden op een rijtje.












Het kind kleedt zich anders dan de heersende cultuur
Het kind gedraagt / reageert anders dan de andere kinderen
Intellectueel verschilt het kind van de meeste klasgenoten
Het kind is nieuw op school
Het kind wordt gevoelsmatig niet geaccepteerd door de leerkracht (z.g. alibi-kinderen; dit zijn
kinderen waar de leerkracht vaak op moppert, de klas neemt dit over)
Het kind heeft een handicap
Het kind is in het verleden gepest
De klas heeft een zondebok nodig om te kunnen functioneren (verkeerde groepscultuur!)
Een individu heeft een zondebok nodig om te functioneren (afreageren van frustratie)
Een kind in die groep is pester en vindt een slachtoffer
Een combinatie van de bovengenoemde oorzaken

Een kind loopt een verhoogd risico om gepest te worden (in een aspirant-pestomgeving – Theo Klungers) als
het kind:
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Een lage status in de groep heeft
Geen positief zelfbeeld van zichzelf heeft
Een lage frustratie-tolerantiegrens (= gauw boos) heeft
Moeilijk grenzen kan aangeven
Zich dingen snel persoonlijk aantrekt

Een kind in een klas met een pester of meeloper heeft minder kans om gepest te gaan worden als het kind:






een hoge status in de groep heeft
een positief zelfbeeld heeft
een hoge frustratie-tolerantiegrens heeft
grenzen aan kan geven
kan relativeren

Tips voor ouders
 Laat uw kind blijken, dat u blij bent, dat hij/zij geboren is. Ga eens rustig met het kind het fotoalbum
bekijken en laat merken hoe blij u met hem of haar bent.
 Ga na hoe uw kind sociaal functioneert op school en hoe dat vroeger was.
 Ga na wanneer het pesten begonnen is op school.
 Ga na wie wel pest en wie niet pest.
 Vraag aan de groepsleerkracht hoe volgens hem/haar het pesten komt.
 Vraag wat school aan het pesten gaat doen. Gun de leerkracht even de tijd hierover na te denken en
maak goede afspraken.
 Na een week moet u merken dat er iets aan pesten wordt gedaan; dat daarmee op school een start
gemaakt is. Als u dat merkt, geeft u dan een positief signaal af richting de leerkracht, want dat werkt
stimulerend om de ingeslagen weg te vervolgen. Indien u geen veranderingen bemerkt, geef dat dan
ook aan en vraag wat het plan van aanpak is om het pesten snel te doen stoppen.
 Gaat het pesten na twee weken nog door en merkt u geen verbetering, maak dan gerust een afspraak
met de teamleider of directeur en bespreek uw punten. Het is handig om een afsprakenlijst te maken
en deze ook aan de gesprekspartners te overhandigen.
 Bespreek 's avonds met uw kind wat er allemaal goed ging. Als uw kind benoemt wat er fout ging mag
hij dat natuurlijk zeggen. Vraag daarna toch ook weer wat er goed ging.
 Benader het kind positief, geef complimenten waar het kan.
 Ga na of uw kind alleen op school gepest wordt of ook elders. Als het ook elders is door andere
kinderen, overweeg dan een sociale vaardigheidstraining. Onze intern begeleiders, de schoolarts of de
huisarts kan u hierover informatie geven.
Tips voor leerkracht
 Bouw een goed contact op met de gepeste.
 Bevestig de gepeste in wat hij goed doet.
 Ga na of een ander kind in de klas, met een hoge sociale rangorde (populair) en communicatief
begaafd, de gepeste tijdelijk wil ondersteunen (helper).
 Neem de sociale interacties met het kind door, bijvoorbeeld: "Je reageerde zo op….wat gebeurde er
daarna en was je daar tevreden mee?" Als een kind niet tevreden was met de reactie van een ander,
dan kun je vragen: "Hoe had je het anders kunnen doen?" Laat de gepeste dit verhaal vertellen alsof
het een film is waarnaar je samen kijkt.
 Help de gepeste!
Tips voor het kind
 Besef, dat ieder mens belangrijk is, jij dus ook.
 Vertel aan je ouders dat je gepest wordt, of aan een oom, tante, enz.: PRAAT EROVER!
 Je kunt ook de kindertelefoon bellen: 0800 - 0432.
 Als je op school gepest wordt, ga dan praten met een leerkracht die jij vertrouwt en waarvan jij denkt
dat die jou kan helpen.
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 Als je gepest blijft worden, ga dat dan aankaarten (of je ouders) bij de groepsleerkracht en als dat niet
helpt bij de teamleider of directeur.
 Leg een dagboek aan. Hierdoor schrijf je de ellende een beetje van je af en je kunt bij andere mensen
aantonen wanneer, wat, waar gebeurde.
 Ga na wat je leuk vindt op deze school en schrijf dat ook op.
 Als je ook buiten de school gepest wordt door leerlingen van je eigen school, meld dat ook op school.
 Als je merkt, dat je op meer plekken door verschillende mensen gepest wordt, is het misschien zinvol
om een speciale training te gaan volgen om te oefenen hoe je kunt handelen in dit soort situaties.
2.

De pester

Weet de pester dat hij een probleem heeft? Een pester heeft soms het idee dat het probleem bij de gepeste
ligt. Dit is onzin, want pesten is een groepsprobleem en verder toch vooral een probleem van de pester!!
Grofweg gezegd heb je vier soorten pesters.
Het eerste type pester, is een pester die de macht wil hebben in de groep of zijn huidige positie (op de
verkeerde) manier wil verdedigen. Deze pester kiest een slachtoffer uit om te laten zien dat hij/zij de baas is.
Tevens straalt de pester uit, dat een ander dit lot ook kan treffen.
Het tweede type pester is bang om zelf gepest te gaan worden, en gaat - om dat te voorkomen - zelf pesten.
Onder ex-gepesten zie je soms dat ze pester gaan worden op een nieuwe school, uit angst om opnieuw
getreiterd te gaan worden. "Dan maar beter zelf pesten", lijkt een goede oplossing, maar is dat niet.
Het derde type pester is de pester die niet echt in de gaten heeft, hoe erg pesten is.
Tip:
 Voer een goed gesprek met het kind over pesten of ga met het kind naar een voorstelling over pesten
kijken.
Het vierde type pester, is de pester die zelf ook gepest wordt. Dit type kind is dus dader en slachtoffer.
Sommige van deze type pesters worden gepest, omdat ze zelf zijn begonnen met pesten. Andere pesters
begonnen met pesten, omdat ze zelf ook gepest werden.
Sommige pesters kunnen zich moeilijk verplaatsen in gevoelens van andere mensen
Daarnaast kan een goede voorbeeldfunctie ontbreken. Als een kind voornamelijk geconfronteerd wordt met
volwassenen, die met elkaar omgaan op vijandelijke basis, dan is de kans groot dat het kind deze manier van
omgaan met mensen overneemt.
Ook kan het zo zijn, dat de pester geen andere manieren dan pesten weet om de aandacht te krijgen of om
andere behoeften te bevredigen (sociaal onvaardig).
Ook de pester is slachtoffer van zichzelf.
Kinderen hebben over het algemeen een hekel aan een pester, zeker als ze zijn manier van verdelen en
heersen gaan doorzien. Een pester kan daardoor in een isolement komen. Om deze reden is het belangrijk, om
naast de gepeste, ook de pester te helpen.
Tips voor ouders en leerkracht
 Bouw een goed contact op met de pester.
 Bevestig de pester in wat hij goed doet.
 Laat de pester ervaren dat je hem als mens mag, maar zijn gedrag afkeurt.
 Maak de pester duidelijk dat het gedrag pesten leidt tot ernstige problemen en dat je dat op zich
jammer vindt, omdat je hem als mens aardig vindt.
 Ga samen met de pester na wat de reden van pesten is. Welk type pester is hij/zij?
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 Maak de ouders van de pester duidelijk, dat pesten niet wordt geaccepteerd, ondanks het feit dat hun
kind best aardig is.
 Maak duidelijke afspraken met de pester, inzake pestgedrag. Beloon goed sociaal gedrag. Bestraf
pestgedrag! Bespreek dit pestgedrag en vraag hoe het anders kan;
 Accepteer nooit lichamelijk geweld! Geef daarvoor straf en leer het kind nieuw gedrag aan,
bijvoorbeeld problemen oplossen via de stopmethode. Hierdoor heeft de pester geen enkel excuus
meer om geweld te gebruiken en leert hij anders omgaan met het oplossen van problemen. Tevens is
het zinvol de ouders van een pester zeer duidelijk te maken, dat geen enkele vorm van geweld door de
beugel kan. De school verwacht van de ouders dat zij hun kind dit goed duidelijk maken (zie
gedragscode!)
 Help de pester via de groepsaanpak, zie hoofdstuk 6.
Tips voor het kind
Vraag jezelf eens heel eerlijk af waarom je pest en lees dan pas verder…………
 Sommige kinderen pesten andere kinderen, omdat ze vroeger zelf gepest zijn en willen voorkomen,
dat ze weer gepest gaan worden. Het is logisch dat je niet meer gepest wilt worden, maar het pesten
van andere kinderen lost het probleem van een gebrek aan zelfvertrouwen niet op. Leer om meer
vertrouwen te krijgen in jezelf. Grote mensen kunnen je hierbij helpen.
 Andere kinderen pesten omdat ze het thuis of op school niet leuk hebben. Omdat ze zelf niet lekker in
hun vel zitten gaan ze andere kinderen pesten. Echter pesten lost je problemen op school of thuis niet
op. Uiteindelijk wordt het alleen maar erger. Ga er eens over praten met iemand die je vertrouwt en
die jij ook verstandig vindt. Het gaat erom dat jij je ook prettig voelt. Bellen met de kindertelefoon is
een goed begin. Tel.: 0800-0432.
 Weer andere kinderen pesten, omdat ze de baas willen zijn en denken met pesten populair te worden.
Hoe meer en langer je pest, hoe meer men een hekel aan je krijgt. Misschien is dat jammer, omdat je
wellicht toch best aardig bent. Laat het anderen dan ook merken, dat je aardig bent.
Wat je kunt doen om met pesten te stoppen en om populair te blijven of zelfs te worden.
 Beslis gewoon voor jezelf: ik stop vandaag met pesten.
 Loop naar diegene(n) die je vaak gepest hebt en zeg gewoon: "Vanaf vandaag pest ik je niet meer!
Doei!" En loop dan gerust stoer weg, want dan ben je ook echt stoer!
 Als iemand nog wat wantrouwig kijkt is dat niet gek natuurlijk. Men vertrouwt je nog niet helemaal,
want dit verwachten ze niet van jou, dat je stopt met pesten.
 Maar ga gerust nog een stapje verder. Als iemand je aankijkt zeg je "hoi" of iets dergelijks, of je geeft
een knikje, of je grijnst even vrolijk naar diegene.
 Je moet dit wel even volhouden hoor, maar na een maand zullen de anderen begrijpen dat je een leuk
en aardig figuur bent geworden. Je zult er vrienden bij krijgen. Je oude vrienden moeten misschien
even aan je wennen. Het kan best zijn, dat je oude vrienden nog willen dat je gaat pesten. Maak hen,
met de nodige humor, duidelijk dat je daarmee bent gestopt.
 Je hoeft natuurlijk niet direct vrienden te worden met diegene die je vroeger pestte, maar als je niet
pest ben je al hartstikke goed bezig.
3. De meelopers
Kortweg gezegd zijn er drie soorten meelopers:
1.
2.
3.

De ene meeloper doet met de pester mee, omdat hij bang is, dat wanneer hij niet meedoet, hij zelf
gepest kan gaan worden.
Een andere type meeloper is de zogenaamde sensatiezoeker die pesten wel spannend vindt.
De zwijgers (omstanders) weten dat er gepest wordt, maar doen er niets aan. Ook dat kan zijn uit
angst, of uit onverschilligheid.

Harry Janssens zegt over “meelopen” dat dit net zo erg is als het pesten zelf! Je hebt de mogelijkheid om het
pesten te stoppen, maar je kiest ervoor niets te doen (groepsprobleem).
Tips voor de leerkracht
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 De meelopers benaderen via groepsaanpak.
 De zwijgers benaderen via groepsaanpak.
 Praat er met elkaar over (leerkracht, ouder en kind) en ga na of uw kind aspirant helper kan en wil
worden.
Tips voor de ouder
 Ga met het kind praten over waarom het meeloopt met pesten.
 Vraag aan het kind: "Hoe zou jij het vinden als je gepest werd?"
 Vraag aan het kind wat hij/zij in het vervolg gaat doen, als er gepest wordt. Laat het uw kind vertellen
alsof hij naar een film zit te kijken.
 Geef duidelijk aan dat hij/zij nu geen straf krijgt, maar dat je verwacht dat hij/zij niet nog een keer
meehelpt met pesten.
 Praat met elkaar over het pesten (leerkracht, ouder en kind) en ga na of uw kind aspirant helper kan
en wil worden.

Tips voor het kind
Een kind dat gepest wordt voelt zich vaak heel rot en kan er jaren later nog last van hebben, dat hij of zij
gepest is. Stop dus gewoonweg met het meehelpen aan pesten.
Als je dat moeilijk vindt of bang bent voor de pester, praat daar dan met iemand over die jou kan helpen,
bijvoorbeeld een leerkracht, je ouders, een tante, een goede vriend, enz. Je kunt ook de kindertelefoon
bellen, tel.: 0800-0432.
Je moet in ieder geval bij de leerkracht melden dat er gepest wordt. Als het om pesten gaat is het nooit
klikken!
4. De aspirant helpers
Aspirant helpers zijn de kinderen in de groep, die de gepeste eigenlijk wel willen helpen, maar niet precies
weten hoe of er wat huiverig voor zijn, uit angst ook gepest te gaan worden. Deze angst is trouwens niet geheel
ten onrechte.
Of een kind kan helpen hangt namelijk sterk af van de plek, die de helper heeft in de groepshiërarchie. Als een
helper populair is en zelf een stevige persoonlijkheid is, dan is het soms voldoende als de helper het pestgedrag
niet accepteert en dit gedrag afwijst.
Als de helper ook nog een goed contact weet te onderhouden met de pester, dan kan het pestgedrag zelfs
stoppen, zonder daadwerkelijke interventie van de groepsleerkracht.
Tips voor de leerkracht en de ouders
 De helper op het idee van helpen brengen via de groepsaanpak.
 Verhalen vertellen over stoere helpers (identificatiefiguren).
Kinderen die willen helpen, maar laag in de groep staan lopen kans zelf gepest te gaan worden als ze de
gepeste daadwerkelijk gaan helpen.
Als je merkt dat deze kinderen willen gaan helpen, dan…
 Het kind complimenteren met het willen verlenen van hulp;
 Het kind tevens vertellen dat je zelf ook al bezig bent met een plannetje om het pesten aan te pakken
om het voor iedereen (ook voor de pester) gezelliger te krijgen in de klas. Geef aan dat het kind goede
ideeën altijd bij jou kwijt kan. Gebruik die ideeën dan ook, desnoods aangepast;
 Deze kinderen benaderen via de groepsaanpak.
Tips voor het kind
Goed van je, dat je wilt helpen.
 Je kunt al helpen door tegen een gepest kind aardig te doen en als je dat eng vindt waar anderen bij
zijn, dan doe je dat als je toevallig alleen met diegene bent of als je hem of haar tegenkomt op straat.
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 Als jij in de klas voor niemand bang bent, heb je misschien niet in de gaten hoe erg pesten kan zijn,
omdat jij gelukkig nooit gepest wordt. Misschien heb je wel eens over mensen gelezen of gehoord, die
veel voor de vrede hebben gedaan, en er soms zelfs een Nobelprijs voor de vrede mee kregen. Als jij
voor niemand - in ieder geval niet voor de pester - bang bent, zeg jij dan eens tegen een pester dat hij
moet stoppen met pesten! Vaak helpt dat! Dat hoeft niet dreigend, maar kan ook vriendelijk verteld
worden. Je kunt zeggen, dat je pesten een rotstreek vindt. Als je de pester verder wel aardig vindt, zeg
dan, dat je hem of haar verder best wel aardig vindt.
 Het feit, dat je een gepeste helpt, betekent niet direct, dat je ook vrienden moet worden met de
gepeste.

Hoofdstuk 4: Pesten op school nu aanpakken
Pesten is slecht voor gepeste, pester en de rest van de groep. De één heeft kans voor zijn leven beschadigd te
worden, de ander heeft veel meer kans om in de criminaliteit te belanden, en de rest van de groep…..
Pesten is een zeer ongezonde situatie voor letterlijk iedereen. Niet alleen de sfeer wordt door pestproblemen
verslechterd, maar ook het leerproces wordt verstoord.
Een goed pedagogisch klimaat, waarin pesten "not done" is, geeft kinderen en leerkrachten een veilige en
leuke werkplek, waar het goed toeven is.
Hieronder wordt de stopmethode beschreven. Deze methode leert de kinderen voor een groot deel zelf hun
problemen op te lossen. Volwassenen komen alleen in beeld, als de beide partijen er niet uit komen.
Er is geen misvatting meer mogelijk over wanneer een kind over de grens van een ander kind gaat. STOP =
STOP. De hele methode gaat uit van een win-win-strategie en de vooronderstelling dat iedereen er mag zijn.
In zeer extreme gevallen waar een win-win-situatie onhaalbaar is, kiest de school voor de gepeste.
Hoofdstuk 4.1: De stopmethode
……Als je wilt dat een ander stopt met "iets" wat jij niet wilt, dan zeg je "stop", de ander moet dan direct
stoppen…….
Met de stopmethode kan iedereen zijn of haar grens aangeven / duidelijk maken.
In een klas waar veel kinderen over de grenzen van elkaar heen gaan, of pestgedrag is, behoort de
stopmethode tot een prima noodstopprocedure. In een groep waar alles wel lekker gaat, is de stopmethode
gewoon een duidelijke regel, die zo nu en dan gebruikt wordt.
Hoe werkt het?
1.
2.
3.

4.

5.

6.

De benadeelde meldt zich bij de leerkracht met de klacht.
De leerkracht laat het kind, dat door de stop heen ging, bij zich komen.
De leerkracht geeft de kinderen de opdracht om hun probleem uit te praten, en als dat gelukt is, om dat
even te melden. De kinderen hoeven verder niet te zeggen hoe ze het opgelost hebben of wat het
probleem was.
De kinderen komen weer bij de leerkracht en melden dat ze er uit gekomen zijn, of dat ze er niet
uitkomen. Als het ene kind meldt, dat ze er uit gekomen zijn, dan vraagt de leerkracht nog aan het andere
kind of hij het probleem ook opgelost vindt. Zo ja, dan kunnen de kinderen weer gaan spelen, en als het
andere kind het probleem nog niet opgelost vindt, dan moeten ze weer gaan praten. Indien de kinderen
aangeven, dat ze er niet uitkomen, dan volgt punt 5.
Indien de kinderen er niet uitkwamen, dan komt de leerkracht erbij en vraagt: "Wanneer is het probleem
opgelost voor jou?" Dit vraagt de leerkracht aan beide kinderen (om de beurt). De leerkracht vraagt in dit
stadium dus niet: "Wat is er gebeurd?" Vaak is het probleem nu opgelost.
Indien het probleem niet opgelost wordt en de kinderen toch precies willen vertellen wat er gebeurd is,
dan is de kans groot, dat de onderlinge strubbelingen, al ondergronds langer aan de gang zijn. Maak dan
een afspraak voor een uitvoerig gesprek.
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7.
8.

Richt je in een gesprek, nadat alle ellende van het verleden besproken is, op hoe het in de toekomst verder
moet gaan. Als een kind blokkeert volgt punt 8.
Een kind kan gaan mokken of blokkeren, omdat het kind:
 verwacht dat de ander zich toch niet aan de afspraken houdt;
 een zwak zelfbeeld heeft;
 nog niet genoeg sociale vaardigheden in huis heeft, om problemen uit te praten;
 te veel in het gevoelsgebied blijft hangen;
 in het verleden "geleerd" heeft dat mokken extra aandacht geeft en/of met mokken vaak zijn zin
krijgt.

Kinderen, die ervaren zijn met de stopmethode, doorlopen meestal de punten 1,2, 3 en 4, waarbij ze zich
afmelden, omdat het probleem is opgelost. De kinderen worden steeds sociaal vaardiger en leren hun eigen
problemen oplossen.
Sommige ouders vinden dat de leerkracht het probleem moet oplossen. Je onthoudt het kind daarmee de
mogelijkheden om vaardigheden aan te leren en om zelf problemen aan te pakken.
Een ouder/leerkracht die steeds voor het kind alle ruzies probeert op te lossen, is als een ouder/leerkracht die
bij zwemles van het kind, zelf het water induikt, waardoor het kind nooit leert zwemmen.
U moet dit natuurlijk niet verwarren met volwassenen die kinderen wegsturen met de opmerking of een
houding van: "niet zeuren, ik drink nu koffie." Deze volwassenen helpen de kinderen niet om hun sociale
vaardigheden te ontwikkelen.
Het invoeren van de (nood)stopprocedure vergt niet zoveel werk en kan op de volgende manier gebeuren.




De leerkracht vertelt wat de stopregel inhoudt  STOP = STOP.
De leerkracht legt duidelijk de procedure uit voor als een kind door een stop heen gaat.
De leerkracht spreekt vertrouwen in de groep uit.

Wat kunnen we nog meer met de stopmethode?










Een kind, dat heel vaak stop zegt, wordt wellicht gepest!
Een kind, dat vaak door een stop van andere kinderen heen gaat, moet beter leren dat stop betekent dat je
moet stoppen. Informeer eens bij de ouders of hij thuis goed luistert, of niet.
Een kind, dat veel het woordje "stop" te horen krijgt, terwijl u bij herhaling het kind niets bijzonders ziet
doen, wordt wellicht in de groep onvoldoende geaccepteerd en gepest.
Een kind, dat alleen "stop" zegt, maar niet wil aangeven waarom, kan baat hebben bij sociale
vaardigheidstraining (zie hst. 10).
Stop zeggen is eigenlijk een ander vorm van nee-zeggen. Een kind, dat geen stop durft te zeggen, durft
waarschijnlijk ook geen nee te zeggen. Een gesprek met de ouders hierover kan dan zinvol zijn, want het
aangeven van je eigen grenzen is heel belangrijk. Durft een kind zijn grenzen aan te geven?
Met de stopmethode neem je voor een deel kinderen die geweld gebruiken de wind uit de zeilen. Kinderen
gebruiken soms geweld, omdat ze zich willen laten doen gelden, of omdat ze zich heel erg irriteren en
ontploffen. Voordat ze zo boos worden kunnen ze tegen diegene zeggen, die irriteert: "stop". Kinderen die
geweld gebruiken, omdat ze zich willen doen laten gelden kun je soms helpen door het zelfbeeld te
verhogen. Geweldplegers krijgen straf, maar we blijven met deze kinderen ook in gesprek.
Of u nu wel of niet de stopmethode hanteert…..fysiek geweld mag ook voor, tijdens en na het woordje
“stop” niet gebruikt worden. Het is zinvol om op schoolniveau af te spreken wat de procedure is als een
kind geweld heeft toegepast.

Pagina 14

Hoofdstuk 5: Achtergrondinformatie
Hoofdstuk 5.1: Plagen, ruzie, pesten
Er bestaat een verschil tussen plagen, pesten en ruzie maken. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen
plagen en pesten en wat is het verschil tussen pesten en ruzie maken?
1. Plagen
Je kunt van plagen spreken, als beide partijen even sterk zijn, en er niet echt gesproken kan worden van een
slachtoffer en een dader. Plagen zie je vaak bij mensen die elkaar wel mogen.
Het kan een steekspel met woorden zijn, of elkaar voor de gek houden. De plager heeft niet de intentie om de
geplaagde te beschadigen. Tussen kinderen, zeker in de bovenbouw en in het voortgezet onderwijs, zie je
hetzelfde patroon ontstaan. Humor (echte!) staat hierbij centraal.
De ogen van plager en geplaagde glinsteren, er vindt een woordenspel plaats. Dit versterkt zelfs de onderlinge
band. De plager heeft warme gevoelens t.o.v. de geplaagde en dat is wederzijds.
Door zo nu en dan een beetje geplaagd te worden en terug te plagen zal de sociale weerbaarheid van een kind
vergroot worden. Het is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Kinderen met een laag zelfbeeld (=hoe je jezelf ziet), weinig zelfvertrouwen, of (ex) slachtoffers van pesten
kunnen vaak niet tegen plagen; zij pikken de signalen van warmte niet, of onvoldoende op.
Tips
 Als een kind niet tegen plagen kan, is een gesprek met het kind hierover zinvol.
 Niet tegen plagen kunnen, kan te maken hebben met een negatief zelfbeeld en zelfvertrouwen.
 In de klas aangeven, dat de geplaagde plagen niet leuk vindt, omdat…… Dus stoppen!
2. Ruzie
Ruzie maken wordt door kinderen nog wel eens benoemd als pesten. Hoewel een ruzie geen pesten is, kan een
niet goed opgeloste ruzie soms wel tot pesten leiden.
Een ruzie is een conflict tussen mensen over een bepaalde zaak. Bijvoorbeeld over spelregels bij het knikkeren,
of over het feit of er nu wel of niet voor het “echie” werd gespeeld. Als een ruzie uitgepraat is kunnen de
voormalige ruziemakers vaak weer samen door één deur.
Bij pestgedrag gaat het niet om een zaak (in ons voorbeeld de knikkers) maar om het beschadigen van een
persoon.
Tips
 Een ruzie laten uitpraten. De procedure van de stopmethode in 4.1 is hiervoor zeer geschikt.
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3. Pesten
Zoals bij het voorwoord beschreven, is pesten (psychisch, fysiek of seksueel) “systematisch geweld van een
leerling of een groep leerlingen ten opzichte van één of meer klasgenoten, die niet meer in staat is/zijn zichzelf
te verdedigen."







Bij pesten is er een duidelijke slachtofferrol en een daderrol.
Pesten is zeer slecht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het slachtoffer.
Het slachtoffer kan volledig getraumatiseerd worden.
Trouwens pesten is ook slecht voor de pester, want ook hij ontwikkelt een manier van omgaan met
andere mensen, die ervoor zorgt, dat hij 400% meer kans heeft om in de criminaliteit te komen.
Pesten is kindermishandeling tussen kinderen onderling!
Pesten is koud. De pester voelt geen warmte voor zijn slachtoffer en heeft geen respect voor hem of
haar. Je ziet de ogen van een pester geen warmte uitstralen.

De vormen van pesten zijn helaas talrijk. Gebeurde “vroeger” pesten alleen in de werkelijke wereld,
tegenwoordig verplaatst het pesten zich ook steeds meer naar de digitale wereld; het digitaal pesten.
Hoofdstuk 5.2: Vormen van pesten
Vormen van pesten in de werkelijke wereld:











fysiek geweld als schoppen, slaan, spugen;
spullen afpakken en/of vernielen;
(in de groep) voor schut zetten;
bedreigen en/of chanteren;
alle inbreng van de gepeste als waardeloos bestempelen;
roddelen;
schelden;
kleineren;
uitsluiten met spelen, bij partijtjes, met klassen rond gaan, e.d.;
negeren;

Tips
 Pesten bespreekbaar maken.
 Pesten niet accepteren.
 Alle partijen (gepeste, pester en meelopers) moeten geholpen worden.
Digitaal pesten:
Is het pesten in de werkelijke wereld al vreselijk, bij digitaal pesten komt de pester ook nog eens, de voorheen
veilige omgeving, binnen via computer of telefoon. Voor een pester is deze vorm van pesten veiliger. Hij of zij
heeft minder kans op afkeuring van de groep of blijft anoniem.
Vormen van digitaal pesten zijn o.a.:





Schelden en anoniem bedreigen via e-mail, MSN, SMS’jes of via What’s app;
Virussen versturen naar de computer van de gepeste;
Hacken van de computer;
Vervelende foto’s van de gepeste op een website plaatsen (soms zelfs via hacken op de site van de
gepeste zelf).

Tips school en ouders:
 Bij plagen in de werkelijke wereld kun je zien of iemand het plagen leuk vindt. Men kan stoppen en
excuses maken als een plagerij niet goed valt. Bij digitaal plagen kan de verzender de tekst als geintje
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bedoeld hebben, terwijl het bij de ontvanger keihard aankomt. Dit gegeven bespreekbaar maken met
de kinderen.
Vraag aan kinderen regelmatig of ze wel eens vervelende teksten toegestuurd krijgen.
Uw kind kan ook degene zijn die vervelende teksten naar een ander stuurt! U kunt dit met uw kind
bespreken.
U kunt de computer in de woonkamer zetten, zodat u het computergedrag van uw kind en dat van de
persoon aan de andere kant van de lijn, kunt volgen.
Controleer regelmatig de smartphone van uw kind op het ontvangen en versturen van nare
berichten/foto’s.
Leer de kinderen dat ze geen foto’s van anderen, zonder toestemming van diegene, op internet mogen
plaatsen.
Bewaar alle vervelende e-mailtjes, SMS’jes, App- en MSN-berichten. Ze kunnen later als bewijs dienen.
Scholen kunnen soms met de informatie uit de tekst nagaan, bij wie het anoniem pesten vandaan
komt. Soms kunnen verkeerd gespelde woorden, of vreemde zinsconstructies of apart woordgebruik
naar de pester leiden.
E-mailtjes zijn na te trekken bij de provider. Doe aangifte bij de politie.
Opgepast: een e-mailadres kan vervalst zijn. Een pest- e-mailtje van Hendrik van Boerenhaven, hoeft
niet van Hendrik te zijn. Iemand kan zijn e-mailnaam misbruikt/vervalst hebben. Hendrik zou wel erg
onvoorzichtig zijn om iemand te pesten met zijn eigen e-mailadres. Uiteraard weet u dan wel dat de
pester Hendrik en de gepeste kent. Dat sluit weer een aantal mensen uit.

Tips voor kinderen:
 Meld vervelende e-mailtjes aan je vader/moeder of juf/meester.
 Print vervelende berichten uit als bewijs.
 Geef nooit zomaar privé-gegevens weg, zoals je naam, telefoonnummers, adres, naam of adres van je
school, sportclub, e.d. Overleg altijd eerst met een ouder, juf/meester of trainer.
 Meld bedreigingen altijd bij je ouders, leerkracht, iemand die je vertrouwt.
 Blokkeer personen die vervelend doen en log eventueel met een nieuwe naam in.
Hoofdstuk 5.3: Signalen die op pesten kunnen duiden
Hieronder leest u een aantal signalen die zouden kunnen duiden op pestgedrag binnen de groep.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alleen staan in de pauze.
In de pauze steeds contact zoeken met de pleinwacht.
Een spel is "toevallig" steeds net begonnen als het pestslachtoffer eraan komt, terwijl een ander kind even
later nog wel mag meedoen.
Bijna altijd met kleine kinderen spelen.
Niet naar buiten willen.
Zuchten, piepen en steunen van andere kinderen als een pestslachtoffer een idee aandraagt of in de kring
iets zegt.
Als andere kinderen zich negatief uitlaten over het kind of zijn/haar familie zonder dat dit echt reëel is.
Als men steeds alles van een bepaald kind stom vindt.
Als andere kinderen negatiever reageren op een fout van het pestslachtoffer dan bij andere kinderen.
Als het kind, de ouder(s) en/of andere kinderen aangeven dat er gepest wordt.
Het kind wil niet meer naar school, klaagt bijvoorbeeld regelmatig over hoofdpijn en buikpijn, terwijl deze
pijnen in vakanties verdwijnen.
Bepaalde kleren niet meer aan willen hebben naar school.
Gauw prikkelbaar of boos is.
Nachtmerries.
Bedplassen.
Nooit uitgenodigd worden op feestjes/partijtjes.

Natuurlijk kunnen deze signalen ook op "iets anders" duiden. Ga in ieder geval in gesprek met het kind.
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Als u vermoedt dat er bij u in de klas, of in de klas van uw kind gepest wordt, kunnen de onderstaande tips
wellicht handig zijn.
Tips voor ouders
 Ga naar school en maak een afspraak voor een gesprek.
 Geef in dat gesprek aan, waarover u wilt praten.
Tips voor leerkrachten
 Laat de kinderen een opstel maken over pesten op school en in de klas; deze opstellen zijn alleen
bestemd voor de groepsleerkracht/school.
 Informeer bij ouders of zij iets merken van pestgedrag.

Hoofdstuk 5.4: Hoe kijkt de leerkracht aan tegen ….
1.

2.

…. de gepeste?
 De gepeste is een persoon met mogelijkheden.
 De gepeste heeft op dit moment weinig zelfvertrouwen en een verminderd zelfbeeld, maar de gepeste
heeft kansen om het tij te doen keren.
 Je mag gerust medelijden hebben met een gepeste, echter je moet de gepeste uit zijn slachtofferrol
halen.
 De gepeste moet actiebereid worden!!!!! Als je zo met een gepeste omgaat, laat je merken, dat je
vertrouwen hebt in zijn (groeiende) mogelijkheden om mee te helpen het groepsprobleem van het
pesten op te lossen.
…. de pester?
 Het is belangrijk, dat de leerkracht weet, dat de pester ook daadwerkelijk de pester is. Enerzijds uit
eigen observaties en anderzijds uit de verhalen van andere mensen, zoals kinderen, collega's en
ouders. Hierdoor sluit je de ontsnappingsroute af voor de gepeste om de pesterijen te ontkennen.
 De leerkracht moet duidelijk het pestgedrag van de pester afkeuren en duidelijk maken dat pesten ook
tegen de schoolregels ingaat.
 Gelijktijdig kan de leerkracht de goede eigenschappen van de pester opnoemen.
 Het einde van het verhaal moet eigenlijk zijn, dat het jammer is dat hij pest (en dat moet stoppen),
maar dat hij verder een goed kind is.
 Alleen als je als leerkracht zo tegen een pester aankijkt, accepteert de pester jouw hulp om te komen
tot een beter sociaal gedrag.

Hoofdstuk 5.5: Wat is de positie van de leerkracht in de school (formeel en informeel)?
Hoe hoger een leerkracht in aanzien staat bij kinderen, ouders en collega's, hoe makkelijker deze leerkracht in
staat is om pesten aan te pakken.
Alleen een leerkracht die orde kan houden kan pesten goed aanpakken. Geeft de leerkracht voldoende
structuur, affectie en ruimte aan de kinderen? Deze drie elementen: structuur, affectie en ruimte horen bij
elkaar.
Een kind hoort te weten waar hij zich aan dient te houden (structuur / veiligheid).
In een sfeer van structuur heeft pesten minder kans. Kadaverdiscipline echter verhoogd weer de kans op
pesten. De structuur en de daarbij behorende regels dienen voor de kinderen logisch en rechtvaardig te zijn.
Samen met de kinderen de regels maken en ondertekenen kan zinvol zijn, maar is niet per se noodzakelijk. De
regels moeten echter wel een breed draagvlak hebben bij kinderen, ouders en medeleerkrachten. Affectie is
naast de structuur belangrijk. De affectie moet uitstralen: "Leuk, dat jij ook in deze groep zit; je mag er zijn."
Ruimte is tenslotte nodig om jezelf te ontwikkelen. Structuur, affectie en ruimte dienen een zeker evenwicht te
hebben!
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Aan ouders van een pestend kind dient duidelijk gemaakt te worden, dat hun kind moet stoppen met pesten,
zo niet dan……officiële waarschuwing (mogelijke inzet schorsings- en verwijderingsprotocol).
Het aanpakken van pesten is een moeilijk proces. Een ouder, die verwacht dat het pesten morgen helemaal is
gestopt stelt (helaas) een te hoge eis. Er moet wel na een week iets te merken zijn van de aanpak.
Hoofdstuk 5.6: Wat kunnen de ouders doen?
Ouders van gepeste kinderen
Als uw kind gepest wordt, is dat heel erg. Het liefst zou u de pester zelf wel even willen aanpakken, maar dat
kan niet en maakt de pesterijen vaak alleen maar erger.
Kom echter wel in actie, als u de punten uit hoofdstuk 5.3 herkent bij uw kind.
Er zijn kinderen die gepest worden, omdat ze nog niet sociaal vaardig genoeg zijn, om pesters te doen stoppen.
Op judo gaan, verhoogt vaak het zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid.
Soms kan een cursus sociale vaardigheden echt heel zinvol zijn. Uw huisarts kan er meer over vertellen. Als uw
kind niet tegen plagen kan (ik heb het nu niet over pesten), dan moet u ook alert blijven, want de kans om
gepest te gaan worden, wordt verhoogd. U dient na te gaan hoe het komt, dat uw kind niet tegen plagen kan.
Een gebrek aan zelfvertrouwen kan de oorzaak zijn.
Ouders van kinderen die pesten
Het is niet leuk, als u hoort dat uw kind pest. Probeer niet boos te worden op diegene die dit vertelt, maar ga
na of dit klopt. Pesten is niet alleen gevaarlijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de gepeste, maar
ook voor die van de pester. Omgaan met mensen is een vaardigheid die je leert en waar je je leven lang plezier
van kunt hebben. Een pester leert zichzelf verkeerde vaardigheden, hetgeen kan leiden tot crimineel gedrag.
Uit onderzoek blijkt dat pesters 1/3 van de pesters voor hun 16e levensjaars met justitie in aanraking komt. Ze
hebben veel meer kans om in het criminele circuit terecht te komen.
Een pester veroorzaakt dus nogal wat ellende voor zijn omgeving en zichzelf:
Een pester veroorzaakt ook een rottige sfeer in de groep.
Dit is vrij hard gesteld, maar het klopt helaas wel. Dat een pester zich rot gedraagt, betekent overigens niet dat
hij rottig is. Ook een pester kan in zijn hart best aardig zijn, alleen dat merk je even niet.
Tips










Probeer een vriendelijke sfeer in huis te krijgen of te handhaven, waar het voor het kind goed toeven is.
Geef het kind veel aandacht en doe leuke dingen met hem of haar.
Geef duidelijk aan dat u van hem of haar houdt.
Vraag waarvoor hij of zij pest en ga daar dieper op in. Sommige pesters maken de denkfout, dat als je
iemand niet mag, dat je hem dan mag pesten. Als de pester zich irriteert aan de gepeste, bespreek dat
dan met de leerkracht.
Goede sociale vaardigheden zijn nodig om te slagen in het leven. Lid worden van een teamsport of judo
kan zinvol zijn voor het ontwikkelen van deze vaardigheden.
Ga na of het kind genoeg zelfvertrouwen heeft, gekoppeld aan een goed zelfbeeld. Als het pesten niet
stopt, is een sociale vaardigheidstraining zeer zinvol. Vraag ernaar op school of bij de huisarts.
Spreek met school af, dat u wekelijks contact met elkaar heeft, om na te gaan of zijn of haar gedrag
beter wordt. Niet gepest? Tof! Wel gepest? Een groot probleem!
De school mag de medewerking van ouders eisen om er samen voor de zorgen dat het pesten snel stopt
binnen en buiten school.

Hoofdstuk 6: Voor de leerkrachten
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Hoofdstuk 6.1: Het pesten aanpakken met de hele groep
De eerste stappen om het pesten in de groep aan te pakken, d.m.v. het pedagogisch klimaat, eventueel
aangevuld met de (nood)stopmaatregel. Met de onderstaande tips bereik je dat de kinderen elkaar als
medemensen gaan zien. Een fundament om het pesten daadwerkelijk goed aan te pakken.
Tips
 Laat kinderen in de kring iets aardigs vertellen over hun buurman / buurvrouw.
 Ieder kind krijgt een blad, waarop hij of zij zijn/haar naam op zet. Daarna gaat dat kind de namen van
alle andere kinderen op dat blad schrijven, plus daarachter een aardige opmerkingen over dat kind. De
leerkracht neemt al deze blaadjes van de verschillende kinderen in en bekijkt of de gemaakte
opmerkingen ook echt leuk zijn over de andere kinderen. Opmerkingen die niet leuk of aardig zijn,
worden besproken met de schrijver van de nare opmerking. De opdracht was immers om iets aardigs te
bedenken. Als alle opmerkingen positief zijn, dan krijgt ieder kind een mooie grote kaart en kan hij of zij
met die kaart alle positieve opmerkingen bij de andere kinderen ophalen.
 Beloon vooruitgang in de goede sfeer door de laatste minuten te gaan voorlezen of…..
 De leerkracht kan tegen kinderen zeggen: "Ik vind het leuk, dat je bij mij in de klas zit, omdat………" De
leerkracht moet m.i. er dan wel voor zorg dragen, dat hij alle kinderen in een dagdeel genoemd heeft.
Dus niemand de deur uit zonder een positieve opmerking van de leerkracht.
 Humor, een beetje stoeien, een beetje plagen, overdreven zichzelf ophemelen waardoor tegenreacties
niet uit kunnen blijven, lachen…Kortom plezier in de groep brengen.
 Vertellen of boeken voorlezen over kinderen of volwassenen, die als groep spelen of werken.
 Benadrukken, dat het fijn is, dat iedereen anders is. Door het verschil heeft iedereen in de groep een
eigen inbreng/taak. Bij een voetbalclub is het heel belangrijk, dat iedereen anders is. Alleen maar
verdedigers of aanvallers werkt niet echt. Bespreek gerust eens in de groep waarom iemand belangrijk
voor de groep is. Je kunt daar een spel van maken.
Bijvoorbeeld: "Er is iemand in deze groep, die zo belangrijk is voor de groep, omdat…….(veel van
computers afweet, ruzies meehelpt oplossen, met humor de sfeer weet op te krikken, goed kan rekenen,
heel goed kan doorzetten, ook al is het soms moeilijk, de planten levend houdt, altijd vertelt dat het NU
pauze is, enz. Je kunt iets noemen wat iemand goed kan (vaardigheid), hoe iemand zich gedraagt
(gedrag), en hoe iemand is (identiteit). Bedenk heel bewust wat je tegen een gepeste en pester zegt.
 Of benoem welke positieve eigenschap/vaardigheid of gedrag iemand aan het oefenen is. Bijvoorbeeld:
"Ik ken iemand, die de laatste tijd steeds aardiger is tegen de kleuters op het plein?” U kunt vast nog
honderden voorbeelden bedenken. Het kind, dat positief bezig is, krijgt hierdoor een stimulans om
daarmee door te gaan!
 Kinderen zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld geven.
 Kinderen werk geven waar uitdaging en succeservaring in zit.
 Kinderen op een goede manier feedback geven.
 Kinderen leren op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Dit is in te trainen met "de
aandachtsregel van de week…" Bijvoorbeeld: "Deze week oefenen we om een ander kind te bedanken,
die iets voor je doet, bijvoorbeeld een gummetje oppakken, de deur voor je open houden, enz. Nog een
voorbeeld kan zijn: "Deze week begroeten we elkaar heel bewust als we elkaar 's morgens weer zien."
Natuurlijk zit er humor in, wat overdrijving, maar dat is juist leuk en de kinderen zijn er bewust mee
bezig.
 Kinderen problemen laten uitpraten; zie de stopmethode.

Hoofdstuk 6.2: Van pesten naar wij-gevoel
Pesten is een groepsprobleem. Om pesten in de groep op te lossen, moet je dus aan de slag met de hele groep.
Waarom is het aanpakken van pesten ook al weer zinvol?
1.

De gepeste heeft een rot leven op school. Ook als hij op dat moment niet wordt gepest, maar de dreiging
van opnieuw gepest worden steeds aanwezig is. De gepeste kan zo angstig worden, dat ook de sociale
contacten met andere kinderen moeilijker wordt. Het zelfbeeld en het zelfvertrouwen brokkelen snel af.
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2.

3.

4.
5.

De pester leert op een verkeerde manier met mensen omgaan en roest vast in dat patroon. Andere
mensen gaan ook van hem verwachten, dat hij pest. De pester die geleerd heeft door intimidatie zijn zin te
krijgen, heeft tot 400% meer kans om in de criminaliteit terecht te komen.
De sfeer in de groep lijdt onder het pesten. Het kan kinderen in gewetensnood brengen, dat zij niets aan
het pesten (denken te) kunnen doen. Weer andere kinderen krijgen m.i. een verkeerde kick van het zien
van pesterijen.
Pesten gaat ten koste van het leren.
Kinderen hebben recht op veiligheid (volwassenen trouwens ook).

Bij alle tips komen de drie items structuur - affectie - ruimte weer om de hoek kijken.
Kinderen moeten een zeker evenwicht ervaren tussen de regels en veiligheid die ze krijgen, tussen het ervaren
van: "Ik mag er zijn.", en de ruimte om dingen/grenzen uit te proberen en verder te groeien naar
zelfstandigheid.

Indien de groep bewust is van het pesten, dan kun je met de groep aan de slag. Bijvoorbeeld als hieronder
beschreven:
Als er gepest wordt, voer dan een gesprek met de gepeste en ga de volgende punten na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klopt het, dat hij of zij gepest wordt? (H)Erkenning van het probleem.)
Door wie wordt hij of zij gepest? (Doorvragen: "Zijn er nog meer?")
Waar gebeurt het pesten? (Doorvragen: "Zijn er nog meer plekken?")
Hoe vaak wordt hij of zij gepest?
Hoeveel dagen, weken, maanden of jaren loopt dit al?
Weten zijn ouders, of iemand anders, dat hij of zij gepest wordt?
Wordt het kind alleen op school gepest of ook elders?
Wordt het kind alleen door kinderen van de eigen school gepest of ook door andere kinderen?
Wat heeft het kind zelf al aan het pesten proberen te doen?
Op welke momenten wordt er niet gepest en op welke momenten wel?
Welke kinderen pesten hem of haar nooit? (de zwijgers en of aspirant helpers)
Welke kinderen proberen hem of haar wel eens te helpen? (de (aspirant) helpers)
Wil hij dat het pesten stopt? Wat wil hij bereiken? (Keuze maken, actiebereid worden)
Wil hij of zij meewerken, om de sfeer in de groep beter te laten worden? (Actief deelnemen aan het
groepsproces, om het pedagogisch klimaat te versterken, en om het kind uit de slachtofferrol halen--
actie!) Indien nodig bied je het kind tijdelijk noodbescherming aan; zie de noodstopmaatregel!
15. Bespreek samen met het kind, wat hij/zij kan doen tegen het pesten en bekijk samen met het kind
welk gedrag hij/zij in een bepaalde situatie wil tonen. En oefen dat. Dat kan dus zijn van hoe je
vraagt of zegt, dat je mee wilt spelen, vriendelijk zijn, iemand begroeten, iemand vragen of hij
geholpen wil worden, zonder opdringerig of plakkerig te worden, omgaan met het feit, dat een
vriendje ook wel eens met een ander speelt, enz.
16. Op CBS Smitshoek kan de kindercoach helpen om te werken aan het zelfbeeld, het zelfvertrouwen
en aan het vergroten van de (sociale) vaardigheden.
Ouders van gepeste kinderen hebben er soms moeite mee, dat hun kind ook "dingen" moet trainen. Hun kind
wordt gepest en dat moet stoppen. Dat klopt. Het pesten moet stoppen. Echter, een gepest kind heeft niet
alleen recht op een veilige omgeving, maar ook op een omgeving van aanvaarding. Een kind moet niet alleen
getolereerd worden, maar ook geaccepteerd worden, en zich (weer) prettig en zelfverzekerd leren voelen, en
daaraan kan een sociale vaardigheidstraining veel doen. Tevens voert een gepest kind het programma zelf uit
en bemerkt, dat het lukt = succeservaring!)
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Voer daarna een gesprek met de grootste pester (de leider).
Vooroverleg met de ouders van de pester kan veel problemen achteraf voorkomen. Het doel van het gesprek is
om de pester mee te krijgen in het laten ontstaan van een goed pedagogisch klimaat. Hem of haar daar
medeverantwoordelijk voor maken.
De volgende punten en vragen worden besproken, liefst aan de hand van een heterdaadje, zodat de pester zijn
pestgedrag niet kan gaan ontkennen in een gesprek.
1.

2.

3.

4.

5.

"Je pest wel eens kinderen, dat klopt hè?" of "Ik zie, dat je regelmatig…..pest!" (Je kunt pas je leven
beteren, als je erkent dat je verkeerd bezig bent. Een pestend kind, dat het pesten blijft ontkennen, kun
je confronteren met zijn pestgedrag op het moment, dat hij of zij weer pest en dan is het mogelijk
opnieuw met het kind in gesprek te gaan. Een kind, dat ontkent te pesten - terwijl zeker is dat het kind
wel pest- wil nog wel eens vader of moeder naar school sturen om te vertellen, dat zoon of dochterlief
echt nooit iets doet, en hoe u dat durft te beweren. Zorg voor een aantal voorbeelden van pestgedrag,
die u aan de ouder kunt voorleggen.)
"Wat is eigenlijk de reden dat je pest? Want op zich ben je wel aardig?" (Het laatste zinnetje wordt
gezegd om het kind te laten ervaren, dat hij/zij als persoon wel geaccepteerd wordt, maar niet zijn of
haar gedrag. Op de vraag : "Wat is eigenlijk de reden dat je pest", krijg je vaak antwoorden over het
uiterlijk van het slachtoffer, of een bepaald gedrag van het slachtoffer, of wrok uit het verleden. Bij
wrok uit het verleden kun je de gepeste en pester laten praten met elkaar, en laten afspreken hoe ze
voortaan met elkaar om zullen gaan. Soms kan dat al genoeg zijn om het pesten te doen stoppen. Geef
eventueel bij de pester aan, dat iemand nooit om zijn uiterlijk mag worden gepest, dat pesten sowieso
niet mag. Vertel ook, dat als de pester zich (terecht) irriteert aan een bepaald gedrag, hij of zij dat
moet melden bij de leerkracht.
Geef de pester een realistisch beeld, hoe een groep vaak tegen een pester aankijkt. (Dit alleen
vertellen in een gemoedelijke sfeer! Eventueel kun je de groep vooraf een opstel hebben laten maken,
met als titel: "Hoe denk ik over pesten!" Indien een pester denkt, dat de pester leuk wordt gevonden,
dan kun je vertellen, dat de meeste groepsleden uit zijn klas dat dus niet vinden.)
Hoe wil jij dat de klas over twee jaar over jou denkt. Schrijf dat eens op een blaadje (niet voor straf).
Als een kind aangeeft, dat het hem of haar niets kan schelen, geef dan aan, dat het jou - als leerkracht
- wel wat kan schelen. Geef dan het kind de opdracht om op te schrijven hoe de leerkracht wil, dat de
pester over een aantal jaren herinnerd wil worden. De pester zal dan toch opschrijven wat hij of zij
belangrijk vindt. Deze manier werkt alleen als de band met de leerkracht goed is.)
Daarna neem je samen het opstel door en ga je na wat de pester zelf kan doen om bijvoorbeeld
aardig, vriendelijk, stoer, enz. gevonden te worden. Samen maak je dan concrete actiepunten, die
controleerbaar zijn, omdat je een bepaald positief gedrag kunt waarnemen. Bijvoorbeeld, je spreekt
met de pester af, dat hij zijn slachtoffer laat meedoen met een spelletje en ervoor zorgt dat het tijdens
het spel goed blijft gaan. Want als je dat lukt, dan ben je echt stoer, aardig, geweldig, enz. Een pester
kan dan wel eens wanhopig aangeven, dat het hem of haar echt niet zal gaan lukken om…... Laat hem
of haar dan uitspelen hoe je dat kunt aanpakken. Bespreek in het begin dagelijks even na hoe het ging.
Al naar gelang hoe het gaat, kan het nabespreken op een bepaald moment op een vaste dag in de
week plaats vinden. Het is belangrijk dat de pester dit nabespreken als plezierig ervaart. Het is zinvol
om in dit stadium ook één keer per week de ouders te bellen om te vertellen hoe de week verliep.
Vertel wat niet goed ging en wat wel goed ging en laten de ouders dit bespreken met het kind. Geef
duidelijk aan of het negatieve of positieve meer de nadruk moet hebben.

De pester en de gepeste hebben van u misschien kleine opdrachten meegekregen op hun sociale vaardigheden
te vergroten. Giet een opdracht altijd in iets wat ze moeten doen, en niet in wat ze moeten laten. Je kunt de
pester en gepeste bij elkaar nemen en tegen hen zeggen: "Jullie zijn beiden aan het oefenen om tijdens een
spel kalm te blijven als je verliest. Als je ziet van de ander, dat die dat lukt, dan geef je hem of haar daarvoor
een compliment. Diegene die het compliment krijgt, bedankt daarvoor de ander. De pester en gepeste zijn dus
afhankelijk van elkaar voor een compliment. Tevens geeft dit vaak komische effecten, waardoor men moet
lachen. Lachen met elkaar verhoogt de sfeer en versterkt een band tussen mensen. Het oefenen van sociale
vaardigheden gaat vaak met vallen en opstaan, maar net als met andere vaardigheden is het zo dat oefenen
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helpt. Dit moet je ook naar de kinderen duidelijk maken, als het een keer mislukt. En als het daarna wel lukt….,
dan de hemel in prijzen natuurlijk!
Als u met de pester en gepeste gesproken hebt en zij zijn bereid om aan zichzelf te gaan werken, dan is het
moment daar om de groep in te schakelen.
Laat de pester en gepeste zelf beslissen of ze bij dit gesprek aanwezig willen zijn. Sommige kinderen worden
verlegen, als er over hen gesproken wordt. Je kunt beide kinderen uit de klas nemen (de groep denkt: "Wat is
er gebeurd?") en zeggen, dat je er nu met de klas over gaat praten (hieronder lees je straks waarover gepraat
gaat worden!) Willen jullie daarbij zijn, of ga je samen een spelletje doen. Als de kinderen allebei een spelletje
willen doen, loop dan zelf de klas in en pak dat spelletje. (De klas wordt zeer nieuwsgierig) Je loopt de klas
weer uit en geeft het spelletje aan beide kinderen.
Daarna ga je de klas weer in. Je kunt de kinderen vertellen, dat xxx en yyy vaak ruzie hebben en dat sommige
kinderen in de groep meedoen met ruzie maken en pesten. Als ze dat bij AJAX (of een andere club) ook zo
deden, dan zouden ze nooit winnen, want…..(laat de kinderen maar uitleggen waarom AJAX dan niet zou
winnen). "Xxx en yyy zijn nu even op de gang, omdat wij met elkaar gaan bespreken, hoe wij hen kunnen
helpen, om beter met elkaar om te gaan. Wat zou het voor de groep als voordeel hebben, als xxx en yyy goed
met elkaar omgaan?" (Kinderen zullen antwoorden geven m.b.t. een goede sfeer, de leerkracht hoeft niet
meer boos te worden, enz.) "Alleen ik zit met een probleem, en ik weet niet of jullie daarbij kunnen helpen?
Nou nee, ik denk het niet!" (Hierbij wordt provocatie-communicatie toegepast, waardoor de klas "in opstand"
zal komen. Ze zullen gebrand zijn om te mogen helpen. Natuurlijk kunnen zij helpen, wat denkt de leerkracht
wel!) Na wat tumult van een klas in oproer, geef je als leerkracht toe, dat ze misschien toch wel kunnen helpen.
Op een serieuze toon verdergaand, kun je aangeven, dat zij xxx en yyy kunnen helpen en dat het daardoor ook
gezelliger wordt in de groep. De groep wil dan intussen vast wel weten hoe ze kunnen helpen. Je kunt dan de
volgende punten aanroeren:






de gemaakte afspraak tussen xxx en yyy, bijvoorbeeld elkaar respectvol behandelen (natuurlijk heeft u dan
ook besproken wat "respectvol behandelen" betekent);
dat als xxx of yyy even de fout ingaat, dat de groep hem of haar daar op wijst (U oefent met de kinderen
hoe ze kunnen ingrijpen, en wanneer ze daarmee moeten stoppen en de leerkracht waarschuwen, hetgeen
niet klikken is, maar helpen.);
het geven van complimenten aan pester en gepeste, als alles goed gaat, want dat is best heel erg knap;
dat u trots op ze bent, als zij xxx en yyy goed kunnen helpen.

Met elkaar maken we het voor iedereen fijn in de klas! Daarna geef je de klas even vrije tijd, en haal je xxx en
yyy op. Je vertelt nog even wat er afgesproken is, laat ze de klas ingaan en na enkele minuten, kun je weer
verder gaan met de les. Het is wel belangrijk even vrije tijd in te voegen, want hierdoor komen xxx en yyy niet
de klas in terwijl iedereen kijkt en kinderen die hen even willen aanschieten kunnen dat makkelijk doen.
Deze methode werkt over het algemeen goed.
Iedereen in de groep, inclusief pester en gepeste zijn gericht op hetzelfde doel. In dit geval was dat elkaar
helpen met "respectvol" te zijn.
Bespreek daarna dagelijks gemiddeld vijf minuten per dag de vooruitgang! Geef feedback op wat er goed ging,
waar ze morgen nog extra op kunnen oefenen als groep en noem tenslotte nog een punt dat goed ging.
Dit twee weken volhouden en daarna langzaam afbouwen. En…wees trots op de groep!!! Gaat het mis?….Soms
een donderpreek, soms een volgende keer beter jongens en meisjes!

Einde.
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